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Abstract
Aims: The aim of this study was to investigate the prediction of injuries in Iranian soldiers with
the Functional Movement Screening.
Methods: All the subjects were evaluated before the beginning of the trainings. The FMS tests
including the deep squat, hurdle step, in-line lunge, shoulder mobility, straight leg raise, trunk
stability push-up and rotary stability were used for the subjects’ evaluation. They were
monitored for musculoskeletal injuries resulting through a 7-month basic combat training
period.
Results: At least one musculoskeletal injury had been suffered by 42% of the cadets during the
observation period. Logistic regression modeling indicated that the subjects who had a lower
FMS score demonstrated higher injury risks (p=0.001). Also, considering the ROC curve and
the Yourdon's index, the score of 14 was considered as a cut-off point. Therefore cadets whom
FMS scores were lower than 14, were considered 5.6 time higher than the other soldiers exposed
to lower extremities injury ROC curve with a cut-off point equal to 14 which shows sensitivity
of 0.83 and a specificity of 0.93.
Conclusion: We can conclude from this study that functional movement screening can predict
lower extremity injuries during medical in-processing.
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چکیده
اهداف :هدف از این مطالعه پیشبینی آسیبهای سربازان ایرانی بهوسیله آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی بود.
روشها :آزمودنیهای این پژوهش را  105نفر از سربازان ایران تشکیل میدادند .تمام آزمودنیها قبل از آغاز دوره آموزشی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .از آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی ( )FMSبرای ارزیابی آزمودنیها استفاده شد .همچنین آسیبهای اسکلتی عضالنی
این سربازان در طول مدت  7ماه دوره آموزشی بهصورت آیندهنگر ثبت گردید.
یافتهها 42 :درصد از سربازان حداقل به یک آسیب در طول مدت مطالعه مبتال شدند .نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سربازانی
که نمره آزمون  FMSآنها پایینتر است در معرض ریسک باالتری برای آسیبدیدگی قرار داشتند ( ،)p=0/001سربازانی که نمره آزمون
 FMSآنها کمتر از  14بوده است  5/6برابر بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی هستند .عالوه بر این نتایج منحنی
( )ROCدر نقطه برش  14حساسیت برابر با  0/83و ویژگی برابر با  0/93نشان داد
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی میتوانند آسیبهای اندام تحتانی سربازان در معرض
بروز را در طول مدت آموزش پیشبینی نماید.
کلیدواژهها :آسیبهای اندام تحتانی ،نیروهای نظامی ،عملکرد حرکتی
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آیا آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتي ميتواند آسیبهای سربازان ایراني را پیشبیني نماید؟
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سربازان و افسران نیروهای مسلح ،برای عمل به وظایف خود به
آمادگی جسمانی باالیی نیاز دارند .به همین دلیل تأکید اصلی
فرماندهان نظامی ،ارتقاء سطح آمادگی جسمانی نیروها میباشد.
سربازان نیروهای عملیاتی هستند که بیش از بقیه نیروهای نظامی
به آمادگی جسمانی و رزمی نیاز دارند به همین دلیل نیز تمرینات
جسمانی شدیدی مانند تمرینات رزمی ،دوها و پیادهرویهای
طوالنی با کولهپشتی ،میدان موانع ،راپل ،صعود مصنوعی،
تیراندازی و پرش از ارتفاعات گوناگون را در طول دوره آموزشی
پشت سر میگذراند .تمرینات و فعالیتهایی که در این راستا انجام
میشود مانند هر فعالیت جسمانی دیگر با خطر بروز آسیب همراه
است .به همین دلیل آسیبهای اسکلتی عضالنی یکی از دالیل
مرگومیر و ناخوشی افراد در حال کار بهویژه نظامیان هستند [-1
 .]4برای مثال کوهن و همکاران دالیل مراجعه پزشکی نیروهای
ویژه عملیات و مقاومت عراق را ارزیابی کردند؛ که  34000مورد
مراجعه به پزشک از سال  2004تا  2007مشاهده شد .از این تعداد
 24درصد به علت بیماریهای اسکلتی عضالنی و تنها  14درصد
به علت آسیبهای برخوردی نظامی به مراکز پزشکی مراجعه کرده
بودند [ .]1مطالعات گذشته نیز شیوع باالی آسیب در دورههای
آموزشی و نظامی را در سربازان گزارش نمودهاند؛ برای مثال
آسیبهای ثبتشده از میان  22000نیروی مرد نظامی جدید
االستخدام نشان میدهد که در طول  12هفته تمرینات مقدماتی
که در مرکز آموزش نظامی کانادا انجام گردید منتج به بیش از
 53000روز از دست دادن تمرین شد که هزینههای مالی برآورد
شده بیش از  16/5میلیون دالر در هر سال است [ .]4تومیلسون و
همکاران ( )1987نیز میزان شیوع  10آسیب در هر  100سرباز در
ماه برای کماندوهای ارتش آمریکا گزارش نمودند [ .]5جونز و
همکاران ( )1993نیز بیان کردند پس از اتمام  12هفته آموزش
نظامی سربازان مرد  37درصد از آنها به آسیب مبتال شدهاند [.]6
جرارد کر ( )2004گزارش کرد  56درصد از سربازان ایرلند در دوره
آموزشی دچار آسیب میشوند [ .]7ناپک و همکاران ( )2013نیز به
بررسی آسیبهای سربازان یگان مهندسی رزم ارتش آمریکا در
طول  14هفته دوره آموزشی آنها پرداختند .این محققان گزارش
کردند که از میان  1633سربازی که در این یگان آموزش دیدند
 47درصد از آنها یک یا بیش از یک آسیب را در طول دوره تجربه
نمودهاند [ .]8بهطورکلی کافمن و همکاران ( )2000در یک مطالعه
مروری میزان بروز آسیب در مردان نظامی را  10تا  15آسیب در
هر  100سرباز در ماه بیان کردهاند که این میزان تقریباً با بروز
آسیبهای ورزشکاران برابری مینماید [.]3
این آسیبها تأثیر معنیداری بر میزان آمادگی رزمی نیروها دارد؛
مثالً وقوع یک شکستگی در اندام تحتانی میتواند بیش از 100
روز فعالیت سرباز را مختل کند .هاونتیدیس و پاکسینوز ()2011
بیان کردند که آسیبهای اسکلتی و عضالنی مرتبط با تمرینات

نظامی 5 ،الی  22روز بیشتر از بیماریها سبب غیبت افراد از
تمرینات و کار میشود [ .]9این آسیبها نهتنها سبب به خطر افتادن
سالمتی نیروهای نظامی میگردد بلکه با کاهش آمادگی عملیاتی
و از دست رفتن نیروهای آماده میتواند به کاهش امنیت و توان
نظامی کشور منجر شود [.]3
با توجه به افزایش وقوع آسیبهای نظامی ،امروزه غربالگری پیش
از استخدام نیروهای نظامی امری الزم و ضروری میباشد.
غربالگری بهمنظور پیشگیری از آسیب و همچنین ارتقاء عملکرد
نظامی انجام میشود [ .]10کوک و همکاران ( )2006با در نظر
گرفتن غربالگری پیش از فصل و عوامل مرتبط با اجرا ،آزمونهای
غربالگری حرکتی عملکردی  FMSرا معرفی کردهاند [.]11
آزمونهای  FMSشامل  7آزمون حرکتی میباشد که دارای
قابلیت شناسایی محدودیتها و تغییرات الگوهای حرکتی نرمال
میباشند .این آزمونها جهت تعامل بین تحرک زنجیره حرکتی و
پایداری الزم برای اجرای الگوهای حرکتی عملکردی و ضروری
طراحیشده است .این مجموعه آزمون در  5الی  10دقیقه قابلاجرا
بوده و به همین دلیل به سهولت میتواند برای ارزیابی مورداستفاده
قرار گیرد .این مجموعه شامل آزمونهای دیپ اسکات ،گام
برداشتن از روی مانع ،النچ ،دامنه حرکتی شانه ،باال آوردن فعال پا،
شنای پایداری تنه و پایداری چرخشی میباشد [ .]12مجموع
حداکثر امتیازات در این آزمون  21میباشد که امتیاز کمتر از 14
طبق گزارش تحقیقات ،فرد را مستعد آسیب میسازد [.]10
مطالعاتی که ارتباط بین  FMSو وقوع آسیبها را بررسی کردند
امتیازات  FMSرا بهعنوان یک عامل پیشبین جهت وقوع آسیب
معرفی میکنند .برای مثال فرانسیس کونور و همکاران نشان دادند
که امتیازات کمتر از  14با افزایش احتمال وقوع آسیب در افراد
نظامی مرتبط است [ .]4در مطالعهای دیگر گزارش شد که
بهکارگیری تمرینات پیشگیری در افراد دارای امتیاز کمتر از  14در
 FMSوقوع آسیبها را کاهش داد [ .]14 ،13عالوه بر این در
تحقیق گستردهای که بر روی افراد آتشنشان انجام گردید نتایج
نشان داد که ارائه برنامه  8هفتهای تقویت عملکرد حرکتی متعاقب
ارزیابی  62 FMSدرصد زمان غیبت به علت آسیبدیدگی را
کاهش داد [ .]15تحقیق بر روی فوتبالیستهای حرفهای نیز نشان
داد که ورزشکاران با امتیاز کمتر از  14در  6 ،FMSبرابر بیشتر
مستعد آسیب بهصورت کلی و  51درصد بیشتر مستعد وقوع
آسیبهای شدید هستند [.]13
درمجموع به نظر میرسد مسائل مالی متعاقب آسیب مانند هزینه
جراحی و توانبخشی و عوامل روانی اجتماعی ،لزوم بهکارگیری
برنامههای پیشگیری از آسیب را پررنگتر کرده است .عالوه بر
هزینههای مالی ،کاهش توان نظامی از عواقب وقوع آسیب میباشد
بنابراین غربالگری پیش از استخدام نیروهای نظامی و پیشگیری از
این آسیبها میتواند بسیار پراهمیت باشد ،ازاینرو هدف از مطالعه
حاضر این بود بررسی پاسخ این سؤال بود :آیا آزمونهای غربالگری
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عملکرد حرکتی میتواند آسیبهای سریازان ایرانی را پیشبینی
نماید؟

روشها

شکل  .1آزمون دیپ اسکات.

برای اجرای آزمون گام از روی مانع آزمودنی درحالیکه انگشتان
پاها با پایههای مانع در تماس هستند پشت مانع قرار میگیرد.
سپس چوب موازنه را با دودست گرفته آن را از بین شانهها عبور
داده و پشت گردن خود قرار میدهد .درحالیکه پوسچر خود را حفظ
میکند ،پای راست خود را بلند کرده و از روی مانع گام برمیدارد
با اطمینان از اینکه پای خود را به سمت ساق پا بلند کرده ضمن
اینکه راستای پا ،مچ پا ،زانو و لگن را بدون برهم خوردن تعادل
حفظ میکند .سپس کف زمین را با پاشنه لمس کرده و بدون مکث
بالفاصله به حالت اولیه بازمیگردد.
این آزمون برای هر دو پا انجام میگیرد .حرکت صحیح زمانی انجام
میگیرد که :مفاصل ران ،زانوها و مچهای پا در یک راستا و در
صفحه ساجیتال باشند .حرکتی در ناحیه کمر اتفاق نیافتد .میله و
مانع با هم موازی باشند( .شکل )2
آزمودنیها برای اجرای آزمون النج میبایست چوب تعادل را به
نحوی نگه میداشتند که با پشت سر ،قسمت فوقانی پشت و
باسنها در تماس باشد .در این وضعیت دست راست میبایست
پشت گردن و دست چپ پشت کمر قرار گیرد .در این حالت یک
گام به جلو برمیدارد .این حرکت برای هر دو پا انجام میگیرد.
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مطالعه حاضر از نظر روش یک مطالعه همبستگی و از نظر روش
جمعآوری اطالعات یک مطالعه آیندهنگر است .آزمودنیهای این
پژوهش را  105سرباز ایرانی که در حال گذراندن دوره آموزشی
سربازی در یکی از مراکز دانشگاهی نظامی بودند تشکیل میدادند.
تمام آزمودنیها موافقت خود را با شرکت در این پژوهش اعالم
نمودند .آسیبهای این سربازان در طول  7ماه دوره آموزشی در
فرم ویژهای ثبت گردید .در این مطالعه آسیبی ثبت گردید که
درنتیجه آن سرباز آسیبدیده حداقل  24ساعت نیاز به استراحت
داشته باشد (تعریف آسیب بر مبنای غیبت)[ .]4آسیبهای از منظر
نوع به دودسته آسیبهای حاد و اوریوز ( )overuseتقسیم شدند.
آسیب حاد به آسیبی که شروع آن ناگهانی و ناشی از علت
شناختهشده باشد اطالق گردید؛ و آسیب اوریوز نیز به آسیبی اطالق
میگردید که شروع آن تدریجی و بدون علت شناختهشده باشد.
آسیبهای مانند استرس فراکچر ،تندونیت ،بورسیت شین
اسپیلینت ،استرینهای مزمن عضالنی ،اسپرینهای مزمن لیگامانی
و ایمپینجمنت سیندروم در رده آسیبهای اوریوز قرار گرفتند.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون  K-Sاستفاده شد .بعد از
تعیین نرمال بودن دادهها از آمار پارامتریک برای تجزیهوتحلیل
دادهها و برای تجزیهوتحلیل برخی از اطالعات جمعآوریشده از
روشهای آماری توصیفی و آزمون خی دو استفاده شد .همچنین
برای بررسی رابطه پیش بینبین امتیازات  FMSبا آسیبهای اندام
تحتانی از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده گردید .حساسیت،
ویژگی و نقطه برش آزمون  FMSبهوسیله منحنی مشخصه
سیستم ( )ROCمورد ارزیابی قرار گرفت .سطح زیر نمودار این
منحنی ،میزان احتمال پیشبینی وقوع آسیب بر اساس نقطه برش
مشخص را تعیین میکند .مساحت سطح زیر نمودار میتواند از 0/5
تا  1متغیر باشد .هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد نشانگر
کارایی باالتر آزمون خواهد بود [ .]16همچنین نرمافزار SPSS
نسخه  22جهت تجزیهوتحلیل دادهها مورداستفاده قرار گرفت .در
کلیه آنالیزهای آماری نیز سطح معنیداری  0/05در نظر گرفته شد.
نحوه انجام و امتیازدهی آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی
آزمودنیها در صورت انجام صحیح و بدون حرکات جبرانی
آزمونهای دیپ اسکات ،گام از روی مانع ،آزمون النج و آزمون
پایداری چرخشی  3امتیاز ،در صورت انجام حرکت با حرکات
جبرانی  2امتیاز کسب میکردند .عدم توانایی انجام حرکت بدون
حرکات جبرانی  1امتیاز برای فرد به همراه داشت و در صورت
احساس درد حین انجام حرکت یا انجام آزمون آشکارسازی آزمودنی
امتیازی دریافت نمیکرد [.]17
در اجرای آزمون دیپ اسکات آزمودنی درحالیکه پاها بهاندازه

عرض شانه از هم باز و جهت انگشتان پا به سمت جلو میباشد
میایستد ،سپس درحالیکه شانهها و آرنج در زاویه  90درجه قرار
دارند .چوب موازنه را با دودست بهطور افقی باالی سر نگه
میداشت .درحالیکه پاشنههای به زمین چسبیده و چوب موازنه را
باالی سر نگهداشته بدون اینکه تعادل او به هم بخورد تا حد امکان
به سمت پایین حرکت میکند .سپس تا زمان شمارش عدد یک از
سوی آزمون گر در همین حالت قرار میگیرد و سپس به حالت اولیه
بازمیگردد.
حرکت صحیح زمانی انجام میشود که :باالتنه موازی با درشتنی
باشد ،رانها موازی با زمین باشند ،زانوها دقیقاً باالی پاها قرار گیرند
و میله موازی با زمین باشد( .شکل )1
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شکل  .2آزمون گام از روی مانع.

حرکت صحیح زمانی انجام میگیرد که :میله در تماس با ستون
فقرات در وضعیت باز شده است .حرکتی در ناحیه تنه اتفاق
نمیافتد .میله و پاها در صفحه ساجیتال باقی میمانند .زانو پشت
پاشنه پای جلویی را لمس میکند( .شکل )3

در آزمون باال بردن مستقیم پا بهصورت فعال ،آزمودنی به پشت
خوابیده دراز میکشد در این حالت جهت انگشتان پا رو به باال است.
هر دو دست در کنار بدن و کف دستها روبه قرار میگیرد ،انگشتان
پای راست خود را به سمت ساق پا خم کرده (دورسی فلکشن) و
بدون خم کردن زانو تا حد امکان پا را باال میآورد درحالیکه پای
چپ با زمین در تماس است .این آزمون برای هر دو پا انجام
میشود .اگر مچ پا یا سر میله به بین نقطه میانی ران و خار قدامی
فوقانی لگن قرار گیرد  3امتیاز برای آزمودنی در نظر گرفته میشود؛
اما اگر مچ پا یا سر میله بین نقطه میانی ران و وسط کشکک یا
خط مفصلی زانو قرار گیرد  2امتیاز و درصورتیکه مچ پا یا سر میله
در نقطهای پایینتر از وسط کشکک یا خط مفصلی زانو قرار گیرد
 1امتیاز به فرد داده میشود( .شکل )5

شکل  .3آزمون النج.

برای انجام آزمون دامنه حرکتی شانه فرد درحالیکه پاها در کنار
هم و دستها در کنار بدن آویزان هستند میایستد .انگشتان خود
را دور شستها حلقه زده و دست خود را مشت میکند .سپس دست
راست مشت کرده خود را باالی سر برده و تا حد امکان پایین
میآورد درحالیکه بهطور همزمان دست چپ مشت کرده خود را از
پشت کمر تا حد امکان به سمت باال حرکت میدهد .در این آزمون
اگر مشتها در فاصله  20سانتیمتری و یا کمتر قرار میگیرند 3
امتیاز به فرد تعلق میگیرد اما اگر مشتها در فاصله  20الی 30
سانتیمتری هم قرار میگیرند  2امتیاز و درصورتیکه مشتها در
فاصله بیش از  30سانتیمتری هم قرار میگیرند  1امتیاز به فرد
داده میشود( .شکل )4
مجله طب نظامي
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شکل  .5آزمون باال بردن مستقیم پا بهصورت فعال.

برای اجرای آزمون شنای پایداری تنه ،آزمودنی در موقعیت شنا
روی دستها قرار میگیرد درحالیکه دستها روبه روی سر قرار
دارند و انگشتان پا با زمین در تماس هستند .بدون خم کردن تنه
و یا زانوها به صورتی که ستون فقرات و اندام تحتانی در یک راستا
باشند از زمین بلند شده و بعد از چند ثانیه به سمت زمین برمیگردد.
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شکل  .4آزمون دامنه حرکتی شانه.
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اگر آزمودنیها میتوانستند یک تکرار را در وضعیتی که شستان
دست بهموازات پیشانی باشند ،انجام دهند  3امتیاز دریافت

شکل  .7آزمون پایداری چرخشی.

نتایج
در این مطالعه کوهورت نتایج مربوط به  105سرباز مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .از میان  105سرباز 42 ،نفر ( 40درصد)،
 49آسیب را متحمل شدند .جمعاً  20384روز فرد ،سربازان مشغول
آموزش و تمرین بودهاند .میزان شیوع آسیب برابر با  2/40آسیب
در هر  1000فرد روز بود.
میانگین نمرات آزمون  FMSنیز در همه آزمودنی برابر با 15/38
با انحراف استاندارد  2/73بود .فقط  2درصد از آزمودنی توانستند
نمره کامل  21را از آزمون  FMSکسب نمایند .حدود یک درصد
از آزمودنیها نیز نمره کمتر از  10کسب کردند .رایجترین نمره در
میان آزمودنیها نیز  17بود (( )%22نمودار )1
نتایج آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سربازانی که نمره

آزمون  FMSآنها پایینتر است در معرض ریسک باالتری برای
آسیبدیدگی قرار داشتند (( ،)=p0/001جدول )1

نمودار  .1فراوانی نمرات آزمون FMS
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شکل  .6آزمون شنای پایداری تنه.

میکردند .درصورتیکه یک تکرار را در وضعیتی که شست دست
بهموازات چانه باشند ،انجام دهند  2امتیاز و اگر ستون فقرات را در
راستای اندام تحتانی قرار ندهند  1امتیاز دریافت میکردند.
(شکل)6
برای اجرای آزمون پایداری چرخشی آزمودنی روی تخته تعادل با
ارتفاع  2و عرض  6سانتیمتر درحالیکه آرنج زیر شانه و زانو زیر
لگن باشد قرار میگیرد .در این وضعیت دستها ،زانو و انگشتان
پای یک سمت از بدن روی تخته تعادل قرار میگیرد .در این حالت
دست راست خود را به سمت جلو دراز کرده و همزمان پای راست
خود را به سمت عقب حرکت میدهد .سپس بدون لمس زمین آرنج
دست راست خود را به پای راست خود لمس کرده و به حالت اولیه
بازمیگردد .این حرکت برای سمت مخالف نیز انجام میگیرد.
حرکت صحیح زمانی انجام میگیرد که :ستون فقرات بهموازات
زمین باشد ،زانو و آرنج با همدیگر تماس پیدا کنند و هیچگونه
تماسی با زمین نداشته باشد( .شکل )7
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جدول  .1نتایج آنالیز آزمون لجستیک رگرسیون برای مقایسه سربازان آسیبدیده و آسیبندیده (میانگین ±انحراف استاندارد)

نمرات آزمون FMS

گروه آسیبندیده ()n=62

گروه آسیبدیده ()n=42

OR

17/02±1/75

12/98±2/08

0/37

 %95اطمینان برای OR
پاییني

باالیي

0/27

0/52

سطح معنيداری

0/001

جدول  .2تعداد آسیب بر اساس نمرات FMS

تعیین نقطه برش آزمون FMS

از منحنی مشخصه عملکرد سیستم  Rocبرای تعیین نمره برش
آزمون  FMSبرای تشخیص سربازان آسیبدیده و غیر آسیبدیده
استفاده شد
همانگونه که نمودار  2نشان میدهد مساحت زیر منحنی مشخصه
عملکرد سیستم بیش از  0/50است که بیانگر عملکرد مطلوب
آزمون  FMSدر پیشبینی آسیبها میباشد .بر اساس نتایج این
منحنی و همچنین شاخص یودن [ ]16امتیاز  14بهعنوان نقطه
برش در نظر گرفته شد.
 37/5درصد از سربازان نمره  14و یا کمتر از  14در آزمون FMS
کسب نمودند 80 .درصد از سربازانی که نمره کمتر از  14کسب
کرده بودند ،آسیب دیدند اما فقط  12درصد از سربازانی که نمره
 15و یا باالتر کسب کردند آسیب دیدند (جدول )2
حساسیت یک آزمون عبارت است از نسبت افراد آسیبدیدهای که
توسط آزمون بهدرستی پیشبینی شدهاند و ویژگی به نسبت افراد
آسیبندیدهای که بهدرستی توسط آزمون پیشبینی شدهاند اطالق
میگردد .نتایج منحنی مشخصه عملکرد سیستم ( )ROCدر نقطه
برش  14حساسیت برابر با  0/83و ویژگی برابر با  0/93نشان داد.
حساسیت و ویژگی آزمون  FMSدر پیشبینی آسیبها

مجله طب نظامي
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سربازان آسیبدیده سربازان بدون آسیبدیدگي

نمرات 14≤FMS
نمرات 14>FMS

32
8

7
58

حساسیت و ویژگی معموالً در نسبت احتمال ترکیب میشوند.
نسبت احتمال مثبت عبارت است از نسبت وقوع نتیجه مثبت
درصورتیکه نتیجه مثبت باشد (مثبت صحیح) بهاحتمال وقوع
نتیجه مثبت درصورتیکه نتیجه منفی (مثبت اشتباه) باشد .همچنین
نسبت احتمال منفی عبارت است از احتمال وقوع نتیجه منفی
درصورتیکه نتیجه مثبت باشد (منفی اشتباه) بهاحتمال وقوع نتیجه
منفی درصورتیکه نتیجه منفی باشد (منفی صحیح) .نسبت احتمال
مثبت آزمون  FMSبرابر با  11/85و نسبت احتمال منفی این
آزمون برابر با  ./18بهدست آمد .بزرگی نسبت احتمال مثبت آزمون
 FMSو مقدار کوچک نسبت احتمال منفی (نزدیک به صفر) بیانگر
مفید بودن این آزمون است [.]16
نسبت احتمال وقوع(%95، 2/84-11/03( 5/6 )odds ratio
اطمینان) بود ،بهعبارتدیگر سربازانی که نمره آزمون  FMSآنها
کمتر از  14بوده است  5/6برابر سایر سربازان مستعد بروز آسیب
اندام تحتانی بودند.
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نمودار  .2منحنی مشخصه عملکرد سیستم برای آزمون FMS
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آسیبهای اسکلتی عضالنی یکی از دالیل مرگومیر و ناخوشی
افراد در حال کار بهویژه نظامیان هستند .ازاینرو محققان و پزشکان
طب ورزش در حال جستجوی راهکارهایی مؤثر جهت شناسایی
عوامل خطرساز این آسیبها هستند .آزمونهای غربالگری حرکتی
عملکردی  FMSدر ابتدا توسط کوک و همکاران  2001معرفی
گردید و در سال  2006بهطور کاملتری توصیف شدند [ .]11این
آزمونها دیدگاه غربالگری را برای عیوب بیومکانیکی ایستا تغییر
داد .در این آزمون حرکات عملکردی گسترده و ثبات مرکزی
بهمنظور شناسایی یک الگوی حرکتی عملکردی فردی اندازهگیری
میشود .ثبات مرکزی ممکن است نقش مهمی را در پیشبینی و
جلوگیری یک آسیب ایفا کند ،اما نقش دقیق آن در پیشبینی یا
بهبود اجرا مورد سؤال است [.]18
تاکنون تحقیقات محدودی در زمینه استفاده از آزمونهای
غربالگری عملکردی  FMSبهمنظور عامل پیشبینی کننده در
افزایش احتمال وقوع آسیب صورت گرفته است و این تحقیق اولین
تحقیق داخل کشور در این زمینه است .بهطورکلی نتایج نشان داد
که میزان شیوع آسیب برابر با  2/40آسیب در هر  1000فرد روز
بود .همچنین بر اساس نتایج منحنی  ROCو شاخص یودن []16
امتیاز  14بهعنوان نقطه برش در نظر گرفته شد .بر این اساس
سربازانی که نمره آزمون  FMSآنها کمتر از  14بوده است 5/6
برابر بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی
هستند .عالوه بر این نتایج منحنی مشخصه عملکرد سیستم
( )ROCدر نقطه برش  14حساسیت برابر با  0/83و ویژگی برابر
با  0/93نشان داد.
اولین مطالعه در رابطه با  FMSبهعنوان عامل پیشبینی کننده
آسیب در گروه کوچکی از بازیکنان فوتبال ( 46نفر) لیگ ملی
انگلستان انجام شد [ .]14در این مطالعه کیسل و همکاران رابطه
بین نمرات  FMSفوتبالیستهای لیگ ملی انگلستان و احتمال
بروز آسیبهای شدید را بررسی کردند؛ و نمره کمتر از  14بهعنوان
عامل پیشبین مثبت آسیبهای شدید با ویژگی  0/91و حساسیت
 0/54و احتمال بروز آسیب  11/7برابر بیشتر در نظر گرفته شد
[ .]14فرانسیس کونر و همکاران نیز نمرات  874افسر نظامی و
احتمال بروز آسیب آنها را بررسی کردند .این پژوهشگران نیز نمره
 14را بهعنوان نقطه برش معرفی کردند و بیان کردند افسرانی که
نمره کمتر از  14داشته باشند دو برابر بیشتر دچار آسیب خواهند
شد [ .]4برای بررسی دالیل توانایی آزمون  FMSبرای پیشبینی
آسیب باید هدف آزمون را مورد ارزیابی قرار دهیم .هدف اولیه
آزمونهای  FMSارزیابی سیستم زنجیره حرکتی بدن ( body’s
 )kinetic chain systemاست به صورتی که تصور میشود که
همه بخشهای بدن به هم مرتبط هستند و گاهی بهصورت
پروگزیمال به دیستال ( )proximal to distal directionعمل
میکنند تا اینکه آغازکننده حرکات باشند .آزمونهای FMS

اطالعات ارزشمندی درباره ثبات و تحرک پذیری فراهم میکنند و
درنهایت به شکلگیری حرکات دقیق در افراد منجر میشوند.
مسلماً کاهش ثبات و تحرک پذیری افراد سبب کاهش نمره آزمون
 FMSمیشود و این مسئله آنها را بیشتر در معرض خطر بروز
آسیب قرار میدهد .ضمن اینکه تحقیقات گوناگون نشان دادهاند
افرادی که امتیاز کمتری در آزمون  FMSدارند در هنگام انجام
حرکات و تمرینات مجبورند از الگوهای حرکتی جبرانی برای اجرای
بهینه استفاده نمایند و این مسئله نیز بیانگر سبب اعمال نیروی
اضافی بر برخی از ساختارهای بدن و درنتیجه افزایش احتمال بروز
آسیب میشود.
بااینوجود ،هوور و همکاران و سورنسن و همکاران بیان کردند که
نمرات آزمون  FMSبه علت حساسیت کمتر از  50در صد نمیتواند
احتمال بروز آسیبها را پیشبینی نماید [ .]12 ،4یکی از این
مطالعات  60دونده ماراتن را موردبررسی قرارداد و دیگری 112
بازیکن بسکتبال را ارزیابی نمود .هوور و همکاران حساسیت 8/3
درصد و ویژگی  94/5در صد را برای دوندگان ماراتون و سورنسن
حساسیت  53/8در صد و ویژگی  52/3درصد را نشان دادند [ .]4از
علل مغایرت نتایج تحقیقات میتوان به سطح فعالیت آزمودنیها و
همچنین جنسیت موردبررسی اشاره کرد.
در این پژوهش نمره  14بهعنوان نقطه برش و نقطه افتراق برای
تشخیص آسیبها بهدست آمد .کیسلر و همکاران و اکونر و
همکاران و لیزمان و همکاران نیز همین امتیاز را بهعنوان نقطه
برش تعیین کرده بودند .اما متیو و همکاران و شجاعالدین و
حدادنژاد به ترتیب نمرات  16/5و  17را بهعنوان نقطه برش معرفی
کرده بودند [ .]20 ،19از علل این تفاوت میتوان به متفاوت بودن
روش اجرا ،تفاوت در سطح رقابتی و مهارتی ورزشکاران ،توانایی
عملکردی ،تقاضاهای تمرینی و ورزشی ورزشکاران اشاره کرد .از
علتهای دیگر تفاوت بین تحقیقات میتوان به تفاوتهای
جنسیتی بین نمونههای تحقیقات مختلف اشاره کرد .به علت اینکه
در اکثر تحقیقات قبلی ،آزمودنیها شامل زنان ورزشکار بودند اما
در تحقیق ما مردان نظامی موردبررسی قرار گرفتند .همچنین از
طرف دیگر تفاوت در تعریف آسیب نیز میتواند یکی دیگر از علل
تفاوت بین یافتههای تحقیقات مختلف باشد.
همچنین نتایج نشان داد که پایین بودن امتیاز آزمون  FMSخطر
بروز آسیبهای اوریوز را افزایش میدهد درحالیکه رابطه
معنیداری بین امتیاز این آزمون و آسیبهای حاد مشاهده نشد.
لیسمان و همکاران ( )2013نیز نتایج مشابهی گزارش نمودند [.]21
آزمون  FMSبه بررسی تعامل بین تحرک زنجیره حرکتی و
پایداری الزم برای اجرای الگوهای حرکتی عملکردی میپردازد.
افرادی که امتیاز کمتری در این آزمون بهدست میآورند معموالً
دارای محدودیتهای حرکتی در مفاصل گوناگون خود میباشند
[ ]4که این محدودیتها سبب تغییر در الگوهای حرکتی میشود و
تغییر در الگوهای حرکتی در افرادی که با تمرینات مستمر و شدید
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بسنجند تا اینکه قبل از استخدام توانایی هرکدام از نیروها برای
آنها مشخص و افراد در معرض خطر شناسایی شوند تا در جهت
 اظهارنظر دقیقتر در این.بهبود قابلیتهای آنها گام برداشته شود
زمینه نیازمند تحقیقات بیشتر و با جامعه آماری متفاوت و نمونههای
.بیشتر میباشد
:پیشنهاد برای مطالعات آینده
با توجه به تفاوت وظایف سربازان در رستههای گوناگون پیشنهاد
میگردد در مطالعهای به بررسی مقایسهای عملکرد سربازان در
 در آزمون...  هوابرد و،رستههای گوناگون مانند سربازان پیاده
. پرداخته شودFMS

سرکار دارند سبب اعمال نیروی اضافی بر مفاصل و درنتیجه
.افزایش بروز آسیبهای اوریوز میشود

نتیجهگیری
 یک مدل پیشگیری از آسیب دقیقی درFMS نمرات آزمونهای
اختیار مربیان قرار میدهد تا اینکه میزان بروز آسیبهای اندام
تحتانی را در ورزشکارانشان پیشگویی کنند؛ بنابراین نیاز است که
،مربیان نظامی نیز در زمینه پیشگیری از آسیبهای ورزشی
 را نیز بهعنوانFMS  آزمونهای،همراستا با آزمایشات پزشکی
یک ابزار معتبر بکار برده و سطح عملکردی نیروهای نظامی را
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